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TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá hoạt tính đối kháng của cây gai (Boehmeria nivea (L.) Gaudich.) 

đến sự phát triển cỏ lồng vực (Echinochloa crus-galli) trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới. Kết quả cho thấy 

trong điều kiện phòng thí nghiệm, bột lá gai và thân gai có chứa chất đối kháng thực vật gây ảnh hưởng tới sinh 

trưởng phát triển của cây chỉ thị (hạt thóc và hạt cỏ lồng vực). Ngoài ra, bột lá gai, bột thân gai gây ức chế rõ rệt tới 

khả năng phát triển sinh khối và hấp thụ nước của cỏ lồng vực. Trong điều kiện nhà lưới, cây gai biểu hiện tính ức 

chế rất rõ rệt lên sự phát triển và sinh trưởng của cỏ lồng vực. Khi xử lý bột thân gai tại các nồng độ khác nhau từ 

6,2 đến 50 g/L đều kìm hãm sinh trưởng và phát triển của cỏ lồng vực và tính ức chế càng tăng khi xử lý ở nồng độ 

cao, ức chế trung bình của bột thân gai dao động từ 36,75% đến 64,56%. Tương tự, bột lá gai khi xử lý lên đất làm 

giảm đáng kể về số lượng cũng như khối lượng cỏ lồng vực với giá trị ức chế trung bình dao động từ 35,83% tới 

67,91%. Điều đó cho thấy cây gai có tính đối kháng thực vật rất cao trong phòng trừ cỏ dại trên đồng ruộng.  

Từ khóa: Hoạt tính đối kháng, hoạt chất đối kháng, cây gai. 

Allelopathic Potential of Boehmeria nivea (L.) Gaudich. against the Growth of 
Barnyardgrass (Echinochloa crus-galli) in Laboratory and Nethouse Conditions 

ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate allelopathic potential of Boehmeria nivea (L.) Gaudich. against the 

growth barnyardgrass (Echinnochloa crus-galli) in the laboratory and nethouse conditions. In the laboratory condition, 

the results showed that the powder of Boehmeria nivea (L.) Gaudich. leaves and stems caused the allelopathic 

effects on the growth of indicator plants (rice and barnyardgrass). Barnyardgrass biomass and water absorbance 

were significantly inhibited by the powder of Boehmeria nivea (L.) Gaudich. leaves and stems. In the nethouse 

condition, the growth of barnyardgrass was extremely reduced by the effects of powder from Boehmeria nivea (L.) 

Gaudich. leaves and stems. In the case of increasing the application dose of the powder from 6,2 to 50 g/L. stems, 

the average inhibition on barnyardgrass was increased from 36.75% to 64.56%. Similar to Boehmeria nivea (L.) 

Gaudich. leaves, the emergence and dry weight of barnyargrass were significantly decreased from 35,83% to 

67,91%. As the result, Boehmeria nivea (L.) Gaudich. indicated a high allelopathic potential to control paddy weeds.  

Keywords: Allelopathy, allelochemiscal, Boehmeria nivea (L.) Gaudich.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thực vêt xanh sân xuçt nhiều sinh chçt thứ 

cçp được gọi là chçt đối kháng thực vêt 

(allelochemicals), nhiều chçt trong số này có khâ 

nëng ânh hưởng đến sự sinh trưởng của những 

thực vêt bên cänh (Coder, 1998). Trong một số 

nghiên cứu sử dụng tiềm nëng của chçt đối 

kháng (allelochemicals) như thuốc diệt cỏ tách 

chiết từ tự nhiên, Putnam (1988) đã liệt kê chçt 

ức chế ra thành 6 nhóm cụ thể là: alkaloids, 

benzoxazinones, flavonoids dén xuçt của axit 
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cinnamic, hợp chçt cyanogenic, ethylene và các 

chçt kích thích nây mæm hät giống. Các hợp chçt 

này được tách chiết từ hơn 30 quæn thể cây trồng 

trên cän và dưới nước. Tçt câ các hợp chçt này có 

độc tố thực vêt và biểu hiện hoät tính đối kháng 

thực vêt tiềm nëng.  

Trong các nghiên cứu trước đåy về thực vêt 

thuộc chi Boehmeria, đã tách chiết được các hợp 

chçt khác nhau thuộc nhóm alkaloids, lignans, 

flavones, terpenoids và glycosides (Sunghun & 

cs., 2016). Cây gai có tổng hàm lượng phenolic và 

flavonoids ở mức cao (149 mg/g và 49 mg/g) (Lee 

& cs., 2009), trong số đó p-hydroxybenzoic, 

vanillic, p-coumaric và ferulic axit được cho là 

các hợp chçt phổ biến nhçt liên quan tới tính đối 

kháng thực vêt (allelopathy) (Rice, 1984, Mattice 

& cs., 1998, Chung & cs., 2001; Khanh & cs., 

2005; Khanh & cs., 2018). Trong tự nhiên, cây 

gai sinh trưởng và phát triển mänh, đôi khi mọc 

xâm lçn các cây trồng lân cên. Tuy nhiên, hiện 

nay những nghiên cứu về tính đối kháng thực vêt 

trên cây gai còn rçt hän chế. Do đó, mục đích của 

nghiên cứu này là đánh giá ânh hưởng hoät tính 

đối kháng của cây gai (Boehmeria nivea (L.) 

Gaudich.) tới sự phát triển cỏ däi trong điều kiện 

phòng thí nghiệm và nhà lưới.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Méu cây thu thêp: Cây gai (B. nivea (L.) 

Gaudich.). Đða điểm thu thêp: xã Sài Sơn, 

huyện Quốc Oai, Hà Nội. 

Hạt giống chỉ thị: hät cỏ lồng vực 

(Echinochloa crus-galli L.), hät thóc giống lúa 

Khang dân 18 được cung cçp bởi Phòng Kỹ 

thuêt Di truyền, Viện Di truyền Nông nghiệp. 

Cốc nhựa chðu nhiệt (đường kính 10 cm), 

agar, đçt säch. 

2.2. Phương pháp  

2.2.1. Đánh giá ânh hưởng của bột thân gai 

và lá gai trong điều kiện phòng thí nghiệm 

- Xử lý vật liệu: Cây gai (B. nivea (L.) 

Gaudich.) sau khi thu thêp được phân chia 

thành từng phæn bao gồm: thân gai và lá gai. 

Vêt liệu thu thêp được sçy khô ở nhiệt độ không 

quá 60C, độ èm không quá 5%. Sau đó, các 

méu được nghiền thành bột nhỏ <4 mm. 

- Môi trường sử dụng: Môi trường thäch 5%. 

Thành phæn gồm thäch (agar), nước cçt. 

- Pha chế: Đun sôi hoà tan agar với nước cçt 

và tỷ lệ: 5 g agar/L nước, điều chînh pH trong 

khoâng 7,4-7,6. Bột vêt liệu thu thêp được pha 

với môi trường thäch thường với các nồng độ  

50 g/L, 25 g/L, 12,5 g/L và 6,2 g/L để phục vụ thí 

nghiệm đánh giá tính đối kháng trong điều kiện 

phòng thí nghiệm. Dung dðch pha chế được đổ 

vào cốc nhựa, hçp khử trùng 121C trong 15 

phút. Sau khi hçp, để nguội xuống 45-50C rồi 

đổ 250 mL vào mỗi cốc. 

- Phương pháp: 20 hät của từng loäi cây chî 

thð được gieo đều trên mặt môi trường thäch.  

Công thức đối chứng chî sử dụng agar và 

nước cçt. Mỗi công thức được tiến hành với 3 læn 

nhíc läi. Các méu thí nghiệm được để trong tủ 

điều tiết sinh trưởng ở nhiệt độ 25°C, 4.000 lux, 

thời gian chiếu sáng trong khoâng 9:00-17:00 h, 

độ èm 75%. Sau 7 ngày, các chî tiêu như tỷ lệ 

nây mæm, chiều cao thån, độ dài rễ, khối lượng 

tươi, khối lượng khô của các cây chî thð được đo 

đếm so với đối chứng. 

Phæn trëm giâm so với đối chứng được tính 

theo công thức:  

Phæn trëm giâm so với đối chứng (%) = [1- 

(Act/Ađc)] x 100. 

Trong đó: 

Act: Tỷ lệ nây mæm, chiều dài thån, độ dài 

rễ, khối lượng tươi, khối lượng khô của cây chî 

thð trong các công thức 

Ađc: Tỷ lệ nây mæm, chiều dài thån, độ dài 

rễ, khối lượng tươi, khối lượng khô của cây chî 

thð trong méu đối chứng. 

2.2.2. Đánh giá ânh hưởng của bột thân gai 

và lá gai trong điều kiện nhà lưới 

- Địa điểm bố trí: Nhà lưới Khoa Nông học, 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2019. 

- Phương pháp: Bổ sung 3 kg đçt säch vào 

chêu nhựa (đường kính 25 cm, dung tích 7 lít) 

và làm èm bìng 1 lít nước. Mỗi chêu thí nghiệm 

được gieo đều 20 hät cỏ lồng vực trên bề mặt. 
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Hình 1. Bố trí thí nghiệm đánh giá ânh hưởng của bột lá và thân cây gai lên sự sinh trưởng 

của hạt thóc và cỏ lồng vực trong điều kiện phòng thí nghiệm 

Các chêu thí nghiệm được đặt trong điều 

kiện nhà lưới, nhiệt độ dao động từ 25-30C. 

Sau khi tưới nước, bột từ thân gai, lá gai được 

bón đều trên bề mặt chêu thí nghiệm với liều 

lượng 200, 150, 100 và 50 g/m2. Chêu đối chứng 

chî sử dụng nước máy. Mỗi liều lượng được nhíc 

läi 3 læn. Mỗi chêu thí nghiệm được tưới nước 

vào 2 đợt: ngày thứ 1, ngày thứ 15 sau khi bón 

bột vêt liệu, mực nước trên chêu là 3 cm từ  

bề mặt. 

Sau 30 ngày, số lượng cỏ, chiều dài thân, 

khối lượng khô của cây chî thð ở từng chêu thí 

nghiệm được đo đếm và so sánh với đối chứng. 

Phæn trëm giâm so với đối chứng được tính 

theo công thức:  

Phæn trëm giâm so với đối chứng (%) = [1- 

(Act/Ađc)] x 100. 

Trong đó:  

Act: Khối lượng khô, chiều dài thân cỏ lồng 

vực của các công thức 

Ađc: Khối lượng khô, chiều dài thân cỏ lồng 

vực của đối chứng 

Xử lý số liệu: Các công thức thí nghiệm 

được bố trí theo khối hoàn toàn ngéu nhiên với 3 

læn lặp läi. Số liệu thí nghiệm được xử lý thống 

kê bìng phæn mềm Excel 2016, phæn mềm 

IRRISTAT 5.0 và phæn mềm MINITAB 2016, 

giá trð thể hiện là giá trð trung bình LSD0,05, 

CV(%) được tính theo giá trð trung bình phæn 

trëm giâm so với đối chứng. Trong cùng một cột 

các giá trð trung bình mang chữ cái khác nhau 

(a, b, c...) thể hiện sự sai khác có ý nghïa thống 

kê (p <0,05); 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của bột thân gai (TG) đến 

sự nây mầm và sinh trưởng của hạt thóc 

trong điều kiện phòng thí nghiệm 

Thí nghiệm này đánh giá ânh hưởng của 

bột thân cây gai (B. nivea (L.) Gaudich.) tới sự 

phát triển của hät thóc trong điều kiện phòng 

thí nghiệm với các chî tiêu là chiều dài thân, 

chiều dài rễ, khối lượng tươi, khối lượng khô và 

tỷ lệ nây mæm của hät thóc. Bâng 1 cho thçy 

hæu hết các công thức đều thể hiện tính ức chế 

lên chiều dài thân hät chî thð, phæn trëm giâm 

so với đối chứng (GSĐC) dao động từ 2,7% đến 

28,5%, chî duy nhçt ở công thức có nồng độ bột 

TG thçp nhçt là 6,2 g/L biểu hiện tính kích 

thích lên chiều dài thân hät chî thð. Tỷ lệ này 

mæm của hät thóc từ 70% đến 90% và giâm dæn 

khi nồng độ bột càng cao. Đối với chî tiêu chiều 

dài rễ, các công thức đều thể hiện tính ức chế 

khá cao từ 41,95% đến 83,45% so với đối chứng 

(Bâng 1, Hình 1). Kết quâ này phù hợp với công 

bố Navarez & Olofsdotter (1996) cho rìng hoät 

tính đối kháng ở cây lúa có tác dụng kìm hãm 

chủ yếu đối với rễ thay vì chồi cây. 
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Hình 2. Bố trí thí nghiệm trong điều kiện nhà lưới 

Bâng 1. Ảnh hưởng của bột thân gai (TG) đến sự nây mầm và sinh trưởng  

của hạt thóc trong điều kiện phòng thí nghiệm 

Công thức 
(g/L) 

Tỷ lệ 
nảy 

mầm 
(%) 

Chiều 
dài 

thân 
(cm) 

GSĐC 
chiều dài 
thân (%) 

Chiều 
dài rễ 
(cm) 

GSĐC 
chiều dài 

rễ 
(%) 

Khối 
lượng 
tươi 
(g) 

GSĐC 
khối 

lượng 
tươi (%) 

Khối lượng 
khô 
(g) 

GSĐC khối 
lượng khô 

(%) 

GSĐC 
chỉ tiêu 

(%) 

TG 50 70 5,51d 28,53 1,47e 83,45 0,613c 53,18 0,2263b 22,49 46,91 

25 73,33 6,21c 19,55 2,43d 72,72 0,853b 34,86 0,24b 16,89 36,01 

12,5 90 7,51b 2,70 3,66c 58,89 0,973b 25,70 0,28a 1,37 22,17 

6,2 90 8,61a -11,55 5,17b 41,95 1,466a -11,96 0,29a -1,26 4,30 

GSĐC chỉ tiêu 80,83  9,81  64,25  25,45  9,87  

LSD0,05  0,46  0,64  0,12  0,11   

CV%  3,6  8,1  6,5  2,4   

Đối chứng 88,33 7,72b  8,92a  1,30a  0,29a   

Chú thích: Các giá trị trung bình mang chữ cái khác nhau trên cùng một hàng là khác biệt có ý nghĩa thống kê  

(p <0,05); Số liệu trong cột GSĐC là tỷ lệ phần trăm giâm so với đối chứng; “-” thể hiện phần trăm tăng so với 

đối chứng. GSĐC: Giâm so với đối chứng %; LSD0,05: xác xuất ở mức có ý nghĩa 5% với các công thức; CV% sai số 

thí nghiệm. 

 

Hình 3. Hạt thóc nây mầm khi xử lý bột thân gai tại các nồng độ khác nhau 

trong điều kiện phòng thí nghiệm 

Chî tiêu khối lượng tươi, TG thể hiện tính 

ức chế, với GSĐC ở TG50 là 53,18% và GSĐC 

của các công thức là 25,45%. Với chî tiêu khối 

lượng khô, các công thức cũng đều thể hiện tính 

ức chế lên sự phát triển của hät thóc, GSĐC ở 

TG50 là 22,49% và GSĐC của các công thức là 

9,87%. Thí nghiệm này đã ghi nhên bột từ thân 

gai có sự ức chế lên sự phát triển của hät thóc, 

với GSĐC các chî tiêu dao động từ 46,91% ở 

TG50 tới 4,3% ở TG6.2. Như vêy, bột từ thân gai 
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gây ức chế đến cây lúa ở nồng độ cao, tuy nhiên 

ở nồng độ thçp thì không gây ânh hưởng đáng 

kể so với đối chứng. 

3.2. Ảnh hưởng của bột lá gai (LG) đến sự 

nây mầm và sinh trưởng của hạt thóc trong 

điều kiện phòng thí nghiệm 

Kết quâ bâng 2 cho thçy bột từ lá gai ức chế 

chiều dài thân hät chî thð ở tçt câ các công thức, 

với GSĐC cao nhçt ở TG50 là 54,32%, cùng với 

đó tỷ lệ nây mæm täi TG50 cũng là thçp nhçt, 

chî đät 43,3%. Có thể thçy bột lá gai ức chế rçt 

mänh lên sự phát triển của hät thóc, đặc biệt là 

phæn rễ, tính ức chế tëng dæn theo nồng độ của 

công thức LG6.2 tới LG50 (Hình 2). Täi các chî 

tiêu về chiều dài rễ, khối lượng tươi, khối lượng 

khô, các công thức LG50, LG25, LG12,5, và 

LG6,2 đều biểu hiện tính ức chế của bột lá gai 

tới sự phát triển của hät thóc, với tính GSĐC chî 

tiêu dao động từ 16,41% tới 58,8%. 

3.3. Ảnh hưởng của bột thân gai (TG) đến sự 

nây mầm và sinh trưởng của hạt cỏ lồng vực 

(CLV) trong điều kiện phòng thí nghiệm 

Bâng 3 cho thçy ngoäi trừ công thức TG6,2 

kích thích không đáng kể lên chiều dài thân 

CLV, còn läi các công thức đều gây ức chế lên 

chiều dài thån CLV, đặc biệt công thức TG50 

gây ức chế tới 60,27% so với đối chứng. Cũng có 

thể thçy rçt rõ sự ức chế của bột thân gai lên 

CLV (Hình 3). Có thể thçy täi công thức với 

nồng độ TG 50 g/L thì chiều dài thân của CLV 

thçp hơn so với công thức TG 25 g/L và các công 

thức này đều cho thçy sự ức chế chiều dài thân 

CLV rõ rệt so với đối chứng. Tỷ lệ nây mæm của 

hät CLV với GSĐC chî tiêu là 55,83%, thçp hơn 

so với 90% của đối chứng. Täi chî tiêu chiều dài 

rễ, các công thức đều thể hiện tính ức chế mänh 

lên sự phát triển của rễ, với GSĐC cao nhçt của 

công thức TG50 là 86,89%. 

Bâng 2. Ảnh hưởng của bột lá gai (LG) đến sự nây mầm và sinh trưởng 

của hạt thóc trong điều kiện phòng thí nghiệm

Công thức 
(g/L) 

Tỷ lệ  
nảy mầm 

(%) 

Chiều 
dài thân 

(cm) 

GSĐC 
chiều dài  
thân (%) 

Chiều 
dài  

rễ (cm) 

GSĐC 
chiều dài  

rễ (%) 

Khối 
lượng tươi 

(g) 

GSĐCk 
khối lượng 

tươi (%) 

Khối  
lượng khô 

(g) 

GSĐC  
khối lượng 

khô (%) 

GSĐC 
chỉ tiêu 

(%) 

LG 50 43,3 3,52d 54,32 1,73e 80,50 0,40c 69,21 0,20c 31,16 58,80 

25 88,33 6,38c 17,23 2,76d 68,97 0,97b 25,45 0,24b 14,95 31,65 

12,5 88,33 6,66bc 13,62 3,73c 58,08 1,0b 23,66 0,26ab 7,76 25,78 

6,2 88,33 7,27ab 5,71 5,13b 42,43 1,1ab 16,03 0,28a 1,48 16,41 

GSĐC chỉ tiêu 77,07  22,72  62,50  33,59  13,84  

LSD0,05  0,424  0,65  0,14  0,2   

CV%  3,7  8,1  8,5  4,2   

Đối chứng 88,33 7,72a  8,92a  1,30a  0,29a   

Chú thích: Các giá trị trung bình mang chữ cái khác nhau trên cùng một hàng là khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p <0,05); Số liệu trong cột GSĐC là tỷ lệ phần trăm giâm so với đối chứng; “-” thể hiện phần trăm tăng so với 

đối chứng; GSĐC: Giâm so với đối chứng %; LSD0,05: xác xuất ở mức có ý nghĩa 5% với các công thức; CV% sai số 

thí nghiệm. 

 

Hình 4. Hạt thóc nây mầm khi xử lý bột lá gai tại các nồng độ 

khác nhau trong điều kiện phòng thí nghiệm 
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trưởng của cỏ lồng vực (Echinochloa crus-galli) trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới 
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Bâng 3. Ảnh hưởng của bột thân gai (TG) đến sự nây mầm và  

sinh trưởng cỏ lồng vực trong điều kiện phòng thí nghiệm 

Công thức 
(g/L) 

Tỷ lệ 
nảy 

mầm 
(%) 

Chiều  
dài  

thân 
(cm) 

GSĐC 
chiều dài 
thân (%) 

Chiều dài 
rễ 

(cm) 

GSĐC 
chiều dài 

rễ (%) 

Khối 
lượng 
tươi 
(g) 

GSĐC 
khối 

lượng 
tươi (%) 

Khối lượng 
khô 
(g) 

GSĐC 
khối 

lượng 
khô (%) 

GSĐC 
chỉ tiêu 

(%) 

TG 50 53,3 3,18d 60,27 0,42d 86,89 0,07d 79,87 0,01d 67,25 69,52 

25 55 6,152c 23,29 1,09c 66,09 0,09cd 73,50 0,02c 48,14 53,20 

12,5 58,33 7,21b 10,10 1,40c 56,65 0,15bc 56,23 0,02c 36,97 43,66 

6,2 56,67 8,74a -8,94 2,30b 28,85 0,217b 39,89 0,03b 17,29 26,75 

GSĐC chỉ tiêu 55,83  21,18  59,62  62,37  42,41  

LSD0,05  0,6  0,28  0,46  0,41   

CV%  5,0  9,3  14,1  8,6   

Đối chứng 90 8,02ab  3,24a  0,36a  0,04a   

Chú thích: Các giá trị trung bình mang chữ cái khác nhau trên cùng một hàng là khác biệt có ý nghĩa thống kê  

(p <0,05); Số liệu trong cột GSĐC là tỷ lệ phần trăm giâm so với đối chứng; “-” thể hiện phần trăm tăng so với 

đối chứng; GSĐC: Giâm so với đối chứng %; LSD0,05: xác xuất ở mức có ý nghĩa 5% với các công thức; CV% sai số 

thí nghiệm. 

 

Hình 5. Sự nây mầm và sinh trưởng khi xử lý bột thân gai nồng độ 25 g/L, 50 g/L  

so với mẫu đối chứng trong điều kiện phòng thí nghiệm 

Täi chî tiêu khối lượng tươi và khối lượng 

khô, tçt câ các công thức đều biểu hiện gây ức 

chế so với đối chứng, với ức chế trung bình cao 

nhçt täi công thức TG50 læn lượt là 79,87% và 

67,25%. Như vêy, bột TG gây ức chế rõ rệt lên 

CLV đặc biệt täi nồng độ cao bột TG ức chế rçt 

mänh lên sự phát triển của chiều dài thân, rễ, 

khối lượng CLV. 

3.4. Ảnh hưởng của bột lá gai (LG) đến sự 

nây mầm và sinh trưởng của hạt cỏ lồng vực 

(CLV) trong điều kiện phòng thí nghiệm 

Tỷ lệ nây mæm của CLV ở các công thức 

không chênh lệch đáng kể so với đối chứng, với 

GSĐC chî tiêu là 84,17% (Bâng 4). Tuy nhiên ở 

chî tiêu chiều dài thân và chiều dài rễ, khi xử 

lý bột LG ở các công thức đều biểu hiện sự ức 

chế lên CLV. Qua hình 6 có thể thçy bột LG 

ânh hưởng rõ rệt tới sự phát triển của rễ và 

thân CLV, tính ức chế tëng dæn theo nồng độ 

từ 6,2 g/L đến 50 g/L với GSĐC chiều dài thân 

là 30,7% và GSĐC chiều dài rễ là 67,06%. 

Täi chî tiêu khối lượng tươi và khối lượng 

khô, công thức LG6.2 đều thể hiện sự kích thích 

nhẹ so với đối chứng, với GSĐC læn lượt là -

11,82% và -6,53%. Tuy nhiên, täi công thức LG50 

thì bột LG läi thể hiện sự ức chế mänh lên CLV, 

GSĐC læn lượt là 79,22% và 69,89%. GSĐC chî 

tiêu của các công thức dao động từ 21,07% đến 

76,04%. Điều đó cho thçy bột của lá gai gây ức 

chế rçt rõ rệt lên CLV, đặc biệt ức chế khâ nëng 

phát triển sinh khối và hçp thụ nước của CLV. 
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Bâng 4. Ảnh hưởng của bột lá gai (LG) đến sự nây mầm và sinh trưởng  

của hạt cỏ lồng vực trong điều kiện phòng thí nghiệm 

Công thức 
(g/L) 

Tỷ lệ 
nảy mầm 

(%) 

Chiều 
dài thân 

(cm) 

GSĐC 
chiều dài 
thân (%) 

Chiều  
dài rễ  
(cm) 

GSĐC  
chiều dài 

rễ (%) 

Khối  
lượng 

 tươi (g) 

GSĐC  
khối lượng 
tươi (%) 

Khối 
lượng  
khô (g) 

GSĐC 
khối lượng 

khô (%) 

GSĐC 
chỉ tiêu  

(%) 

LG 50 78,33 2,91d 63,72 0,35d 89,06 0,07d 79,22 0,01c 69,89 76,04 

25 80 4,71c 41,17 0,62d 80,83 0,21c 39,43 0,01c 59,64 60,21 

12,5 90 6,76b 15,68 1,12c 65,23 0,28b 20,22 0,03b 19,93 42,21 

6,2 88,33 7,841a 2,23 2,16b 33,12 0,40a -11,82 0,04a -6,53 21,07 

GSĐC chỉ tiêu 84,17  30,70  67,06  31,76  35,73  

LSD0,05  0,55  0,28  0,42  0,39   

CV%  5,1  10,5  8,6  7,5   

Đối chứng 90 8,02a  3,24a  0,36a  0,04a   

Chú thích: Các giá trị trung bình mang chữ cái khác nhau trên cùng một hàng là khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p <0,05); Số liệu trong cột GSĐC là tỷ lệ phần trăm giâm so với đối chứng; “-” thể hiện phần trăm tăng so với 

đối chứng; GSĐC: Giâm so với đối chứng %; LSD0,05: xác xuất ở mức có ý nghĩa 5% với các công thức; CV% sai số 

thí nghiệm. 

 

  

Hình 6. Sự nây mầm và sinh trưởng của hạt cỏ lồng vực khi xử lý bột lá gai  

tại các nồng độ khác nhau trong điều kiện phòng thí nghiệm 

3.5. Ảnh hưởng của bột thân gai đến sự 

sinh trưởng của hạt cỏ lồng vực trong điều 

kiện nhà lưới 

Xử lý bột TG lên đçt trong điều kiện nhà lưới 

cho thçy ânh hưởng tới tỷ lệ nây mæm của CLV 

(Bâng 5). Täi các nồng độ 50, 100 g/m2 tỷ lệ nây 

mæm không khác biệt đáng kể so với đối chứng, 

tuy nhiên khi xử lý với nồng độ cao hơn, täi 200 

g/m2 thì tỷ lệ nây mæm của CLV chî còn 51,7% so 

với đối chứng. Täi các chî tiêu chiều dài thân, 

khối lượng tươi, khối lượng khô, các công thức 
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đều thể hiện tính ức chế lên CLV với GSĐC chî 

tiêu læn lượt là 32,67%, 44,18%, 51,72%. Khi xử 

lý bột TG täi các nồng độ đều gây ức chế lên CLV 

và tính ức chế càng tëng khi xử lý bột TG với 

nồng độ càng cao với GSĐC chî tiêu dao động từ 

36,75% đến 64,56% (Hình 7). Điều đó cho thçy 

khi sử dụng bột TG trên đçt cũng kìm hãm sự 

phát triển của CLV rçt rõ rệt. Trong nghiên cứu 

về hoät tính đối kháng ở thực vêt của Dalton 

(1999), các axit phenolic được tìm thçy với một 

phổ rộng trong đçt. Vì vêy, tác giâ cho rìng đåy 

là nhóm hợp chçt phổ biến nhçt liên quan đến 

hoät tính đối kháng ở thực vêt. 

3.6. Ảnh hưởng của bột lá gai đến sự sinh 

trưởng của hạt cỏ lồng vực trong điều kiện 

nhà lưới 

Kết quâ ânh hưởng của bột LG đến cỏ lồng 

vực trong điều kiện nhà lưới (Bâng 6) cho thçy 

cỏ lồng vực bð ức chế sự phát triển rçt lớn về tỷ 

lệ nây mæm, chiều dài thân cũng như khối 

lượng. Tỷ lệ nây mæm chî đät 55% khi xử lý bột 

với nồng độ cao 200 g/m2. Täi chî tiêu chiều dài 

thân, các công thức đều cho thçy bột LG ức chế 

rçt cao lên phát triển thân của CLV, đặc biệt 

GSĐC cao nhçt täi công thức LG200 với 61,07%. 

Tương tự täi chî tiêu khối lượng tươi, khối lượng 

khô khi xử lý bột LG đều gây ức chế lên khối 

lượng của CLV, GSĐC cao nhçt læn lượt 76% và 

79,58%. Điều này cho thçy khi sử dụng bột LG 

để xử lý lên đçt làm giâm ở mức cao câ về số 

lượng cũng như khối lượng CLV với GSĐC chî 

tiêu cao, dao động từ 35,83% đến 67,91%. 

Có thể lý giâi, ức chế nây mæm của hät cỏ 

do các chçt đối kháng (allelochemicals) hay các 

độc tố trong bột trực tiếp phóng thích ra đçt gây 

ức chế nây mæm, khi nây mæm thì phát triển và 

sinh trưởng kém. 

Bâng 5. Ảnh hưởng của bột thân gai đến sự sinh trưởng của hạt cỏ lồng vực 

trong điều kiện nhà lưới 

Công thức 
(g/m

2
) 

Tỷ lệ nảy 
mầm (%) 

Chiều  
dài thân 

 (cm) 

GSĐC chiều 
dài thân 

(%) 

Khối lượng 
tươi  
(g) 

GSĐC khối 
lượng tươi 

 (%) 

Khối lượng 
khô 
 (g) 

GSĐC khối 
lượng khô 

 (%) 

GSĐC 
chỉ tiêu 

(%) 

TG 200 51,7 6,46b 53,87 0,43b 73,78 0,04b 78,90 64,56 

150 78,3 9,41ab 32,79 0,68b 58,73 0,07b 58,89 57,18 

100 100 9,67ab 30,95 1,19a 27,33 0,09b 52,02 52,58 

50 100 12,18a 13,05 1,371a 16,89 0,15a 17,07 36,75 

GSĐC chỉ tiêu 82.50  32,67  44,18  51,72  

LSD0,05  3,27  0,32  0,4047   

CV%  17,4  16,9  19,8   

Đối chứng 98.33 14,0a  1,6a  0,19a   

Chú thích: Các giá trị trung bình mang chữ cái khác nhau trên cùng một hàng là khác biệt có ý nghĩa thống kê  

(p <0,05); Số liệu trong cột GSĐC là tỷ lệ phần trăm giâm so với đối chứng; “-” thể hiện phần trăm tăng so với 

đối chứng; GSĐC: Giâm so với đối chứng %; LSD0,05: xác xuất ở mức có ý nghĩa 5% với các công thức; CV% sai số 

thí nghiệm. 

 

Hình 7. Sự sinh trưởng của hạt cỏ lồng vực khi xử lý bột thân gai  

tại các nồng độ khác nhau trong điều kiện nhà lưới 
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Bâng 6. Ảnh hưởng của bột lá gai đến sự sinh trưởng của hạt cỏ lồng vực  

trong điều kiện nhà lưới 

Công thức 
(g/m

2
) 

Tỷ lệ nảy 
mầm (%) 

Chiều dài 
thân (cm) 

GSĐC chiều 
dài thân (%) 

Khối lượng 
tươi (g) 

GSĐC khối 
lượng tươi (%) 

Khối lượng 
khô (g) 

GSĐC 
khối lượng 

khô (%) 

GSĐC 
chỉ tiêu 

(%) 

LG 200 55 5,45d 61,07 0,396d 76,00 0,03d 79,58 67,91 

150 55 7,05cd 49,66 0,70cd 57,49 0,05cd 70,62 58,19 

100 100 9,79bc 30,10 1,05bc 36,32 0,09bc 51,32 54,44 

50 80 12,34ab 11,90 1,33ab 18,89 0,12b 32,52 35,83 

GSĐC chỉ tiêu 72,50  38,18  47,18  58,51  

LSD0,05  2,77  0,32  0,36   

CV%  15,7  17,2  19,6   

Đối chứng 98,33 14,01a  1,64a  0,191a   

Chú thích: Các giá trị trung bình mang chữ cái khác nhau trên cùng một hàng là khác biệt có ý nghĩa thống kê  

(p <0,05); Số liệu trong cột GSĐC là tỷ lệ phần trăm giâm so với đối chứng; “-” thể hiện phần trăm tăng so với 

đối chứng; GSĐC: Giâm so với đối chứng %; LSD0,05: xác xuất ở mức có ý nghĩa 5% với các công thức; CV% sai số 

thí nghiệm. 

 

Hình 8. Sự sinh trưởng của hạt cỏ lồng vực khi xử lý bột lá gai tại các nồng độ  

trong điều kiện nhà lưới 

 

Hình 9. Ảnh hưởng của bột LG tới sự phát triển của CLV tại nồng độ 150 g/m2 so với ĐC 

Tính đối kháng của LG và TG biểu hiện sự 

ức chế hoặc kích thích lên CLV có thể được giâi 

thích theo kết luên trong nghiên cứu của Li & 

cs. (2010), trong đó tác giâ cũng đã nêu ra cơ chế 

ânh hưởng của các hợp chçt đối kháng thực vêt 

(allelochemicals) lên cây trồng như ânh hưởng 

khâ nëng thèm thçu của màng tế bào và hçp 

thụ dinh dưỡng, ức chế sinh tổng hợp hormone, 



Nghiên cứu hoạt tính đối kháng (allelopathy) của thân, lá cây gai (Boehmeria nivea (L.) Gaudich.) tới khả năng sinh 
trưởng của cỏ lồng vực (Echinochloa crus-galli) trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới 
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ức chế sinh tổng hợp protein, ức chế quang hợp 

và hô hçp, ức chế phân chia tế bào, kéo dài rễ và 

những cçu trúc siêu vi. 

4. KẾT LUẬN 

Trong điều kiện phòng thí nghiệm, ânh 

hưởng từ bột lá gai và thân gai biểu hiện tính 

đối kháng lên sự nây mæm và sinh trưởng của 

cây chî thð. Đối với hät thóc và cỏ lồng vực, hæu 

như ức chế các chî tiêu sinh trưởng bao gồm tỷ 

lệ nây mæm, chiều dài thân, chiều dài rễ, khối 

lượng tươi và khối lượng khô. GSĐC chî tiêu của 

LG và TG lên sự sinh trưởng của thóc ở nồng độ 

50 g/L lên tới 58,8% và 46,91%, tuy nhiên ở 

nồng độ thçp 6,2 g/L thì tính ức chế biểu hiện 

không đáng kể. Cùng với đó, GSĐC chî tiêu của 

LG và TG lên sự phát triển của CLV tới 76,04% 

và 69,52% so với đối chứng täi nồng độ 50 g/L.  

Trong điều kiện nhà lưới, ânh hưởng từ bột 

lá gai và thân gai biểu hiện tính ức chế rçt rõ 

rệt lên sự nây mæm và sinh trưởng của CLV. 

Khi xử lý bột TG täi các nồng độ đều gây ức chế 

lên CLV và tính ức chế càng tëng khi xử lý bột 

TG với nồng độ càng cao với GSĐC chî tiêu dao 

động từ 36,75% đến 64,56%, tương tự với LG khi 

xử lý lên đçt làm giâm ở mức cao câ về số lượng 

cũng như khối lượng CLV với GSĐC chî tiêu 

cao, dao động từ 35,83% đến 67,91%. Như vêy, 

LG và TG đều là những vêt liệu có tiềm nëng 

khai thác tính đối kháng thực vêt cao. 

Nghiên cứu này cung cçp thông tin hữu ích 

cho việc khai thác tiềm nëng đối kháng từ cây 

gai nhìm quân lý cỏ däi trên ruộng lúa và giâm 

sự läm dụng của thuốc trừ cỏ hoá học. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Chung I.M., Ahn J.K. & Yun S.J. (2001) Assessment of 

allelopathic compounds from rice (Oryza sativa L.) 

straw and their biological activity. Canadian 

Journal of Plant Science. 81: 815-819. 

Coder K.D. (1998). Potential Allelopathy in Different 

Tree Species. University of Georgia School of 

Forest Resources Extension Publication FOR99-

003. pp.1-5. 

Dalton B.R. (1999). The occurrence and behavior of 
plant phenolic acids in soil environments and their 
potential involvement in allelochemical 
interference interactions: Methodological 
limitations in establishing conclusive proof of 
allelopathy. In: Inderjit, KMM Dakshini and CL 
Foy (Eds.), Principles and Practices in Plant 
Ecology: Allelochemical Interactions, CRC Press, 
Boca Raton, Florida. pp. 57-74. 

Khanh T.D., Trung K.H., Anh L.H. & Xuan T.D. 
(2018). Allelopathy of barnyardgrass (Echinochloa 
crus-galli) weed: an allelopathic interaction with 
rice (Oryza sativa). Vietnam Journal of 
Agricultural Science. 1(1): 97-116. 

Khanh T.D., Chung I.M., Xuan T.D. & Tawata S. 
(2005). The exploitation of crop allelopathy in 
sustainable agricultural production. Journal of 
Agronomy and Crop Science. 191(3): 172-184 

Lee Y.R., Nho J.W., Kim W.J. & Hwang I.G. (2009). 
Chemical composition and antioxidant activity of 
ramie leaf (Boehmeria nivea L.). Food Science 
and Biotechnology. 18(5): 1096-1099. 

Li Z.H., Qiang W., Xiao R., Cun D.P. & De A.J. 
(2010). Phenolics and plant allelopathy. Molecules. 
15: 8933- 8952 

Mattice J.D, Lavy T., Skulman T.W. & Dilday R.H. 
(1998). Searching for allelochemicals in rice that 
control ducksalad. In: Olofsdotter M. (Ed.), 
Proceedings of 1998 Workshop on Allelopathy in 
Rice, Manila, The Philippines: International Rice 
Research Institute. pp. 81-98. 

Navarez D. & Olofsdotter M. (1996). Seeding 
technique for screening allelopathy rice (Oryza 
sativa L.). In: Brown H. (Ed.), Proceedings of 
1996 Second International Weed Control 
Congress, Copenhagen, Denmark: DJF 
Flakkebjerg. pp. 1285-1290. 

Putnam A.R. (1988). Allelochemicals from plants as 
herbicides. Weed Technol. 2: 510-518. 

Rice E.L. (1984). Allelopathy. 2nd ed. Academic Press 

Inc., Orlando, FL, USA. pp. 422. 

Sunghun C., Lee D.G., Jung Y.S., Kim,H.B., Cho E.J. & 

Le S. (2016). Phytochemical Identification from 

Boehmeria nivea Leaves and Analysis of Loliolide 

by HPLC. Natural Product Sciences. 22(2): 134-139.

 


